
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938)
uchwala siê, co nastêpuje: 

§ 1. Narodowy Bank Polski, zwany dalej „NBP”, mo¿e przyj-
mowaæ do redyskonta od innych banków zdyskontowane
przez nie weksle: 

1/ odpowiadaj¹ce wymogom okreœlonym w ustawie z dnia
28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (Dz. U. Nr 37, poz.
282), to jest zawieraj¹ce: 

a) nazwê „weksel” w samym tekœcie dokumentu, 

b) bezwarunkowe polecenie zap³acenia okreœlonej sumy
pieniê¿nej (w wekslu trasowanym) b¹dŸ bezwarunko-
we przyrzeczenie zap³aty oznaczonej sumy pieniê¿nej
(w wekslu w³asnym), 

c) nazwisko (nazwê) osoby, która ma zap³aciæ (akcep-
tanta – w wekslu trasowanym, wystawcy – w wekslu
w³asnym), 

d) nazwisko (nazwê) osoby, na której rzecz lub na której
zlecenie zap³ata ma byæ dokonana (remitenta), 

e) oznaczenie terminu i miejsca p³atnoœci weksla, 

f) oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla, 

g) podpis wystawcy weksla, 

2/ od których uiszczono op³atê skarbow¹ we w³aœciwej wy-
sokoœci, 

3/ pochodz¹ce z dokonanych obrotów gospodarczych / tzw.
weksle kupieckie i handlowe/, 

4/ podpisane co najmniej przez – budz¹cych zaufanie jako
solidni p³atnicy – wystawcê i akceptanta, a w przypadku
weksli w³asnych – przez wystawcê; jako solidnych p³atni-
ków traktuje siê wystawców i akceptantów terminowo
wywi¹zuj¹cych siê z zobowi¹zañ wekslowych, to jest nie
dopuszczaj¹cych do protestu weksli przez nich wysta-
wionych lub na nich trasowanych, 

5/ których termin p³atnoœci up³ywa nie póŸniej ni¿ za 3 mie-
si¹ce od daty przyjêcia do redyskonta i nie wczeœniej ni¿
jest to potrzebne dla zawiadomienia d³u¿nika /akceptan-
ta, wystawcy weksla w³asnego/ w przeddzieñ terminu
p³atnoœci, 

6/ z terminem p³atnoœci w oznaczonym dniu / a nie np. za
okazaniem, w okreœlonym dniu po okazaniu itp. /, 

7/ p³atne w bankach, w których d³u¿nicy /akceptant, wy-
stawca weksla w³asnego/ maj¹ rachunki (domicylowane), 

8/ opatrzone – w przypadku weksli trasowanych – bezwa-
runkowym akceptem trasata, obejmuj¹cym ca³¹ sumê
wekslow¹, 

9/ opatrzone indosem otwartym /in blanco/ banku, który
weksel zdyskontowa³ (sam podpis za bank – podawcê
weksla do redyskonta), 

10/ bez wzmianek w tekœcie lub indosach ograniczaj¹-
cych prawo przeniesienia w³asnoœci weksla lub prawo
zwrotnego poszukiwania, jak równie¿ bez poprawek
i skreœleñ, 

11/ podpisane w taki sposób, ¿e mo¿liwa jest bezsporna
identyfikacja osób (podmiotów), które je podpisa³y. 
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§ 2. Redyskonta weksli dokonuj¹ oddzia³y okrêgowe NBP,
zwane dalej „oddzia³ami NBP”. 

§ 3. Z zastrze¿eniem § 12 oddzia³y NBP mog¹ przyjmowaæ
do redyskonta weksle zdyskontowane przez maj¹ce siedzi-
bê na terenie ich dzia³ania: 

1) centrale banków posiadaj¹cych rachunek bie¿¹cy
w NBP, w tym centrale banków regionalnych i innych
zrzeszaj¹cych banki spó³dzielcze, 

2) centrale banków regionalnych nie posiadaj¹cych ra-
chunku bie¿¹cego w NBP, zrzeszaj¹cych banki spó³-
dzielcze, 

3) upowa¿nione przez swoje centrale do zaci¹gania kredy-
tu redyskontowego oddzia³y banków, o których mowa w: 

a/ pkt 1, 

b/ pkt 2, 

4) oddzia³y banków zagranicznych posiadaj¹ce rachunek
bie¿¹cy w NBP, 

5) banki spó³dzielcze zrzeszone w bankach regionalnych
dzia³aj¹cych w strukturze Banku Gospodarki ¯ywno-
œciowej S. A., zwanego dalej „BG¯ SA”, i posiadaj¹cych
rachunek bie¿¹cy w tym banku, oraz banki spó³dzielcze
nie zrzeszone, pozostaj¹ce w strukturze BG¯ SA, posia-
daj¹ce rachunek bie¿¹cy w oddzia³ach wojewódzkich
BG¯ SA, 

6) banki spó³dzielcze zrzeszone w bankach regionalnych
dzia³aj¹cych w strukturze BG¯ SA, posiadaj¹cych rachu-
nek bie¿¹cy w NBP, 

7) banki spó³dzielcze zrzeszone w bankach zrzeszaj¹cych
dzia³aj¹cych poza struktur¹ BG¯ SA, posiadaj¹cych ra-
chunek bie¿¹cy w NBP, 

8) pozosta³e banki oraz oddzia³y banków zagranicznych –
których rachunek bie¿¹cy prowadzi inny bank posiadaj¹-
cy rachunek w NBP, zwany dalej „bankiem poœrednicz¹-
cym”, 

zwane dalej „podawcami weksli”. 

§ 4. Weksle powinny byæ sk³adane do redyskonta – w go-
dzinach ustalonych przez oddzia³ NBP – przy listach spo-
rz¹dzonych w 3 egzemplarzach wed³ug wzoru stanowi¹ce-
go za³¹cznik nr 1 do uchwa³y, numerowanych kolejno po-
czynaj¹c od nr 1 w ka¿dym roku. 

§ 5. Je¿eli weksle s¹ sk³adane do redyskonta przy kilku li-
stach, oddzia³ NBP sporz¹dza w 3 egzemplarzach zesta-
wienie tych weksli, wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr
2 do uchwa³y. 

§ 6. Listy i zestawienia, o których mowa w § 4 i 5, po wype³-
nieniu ich przez oddzia³ NBP stosownie do § 9, przezna-
czone s¹, po jednym egzemplarzu, dla: 

1/ komórki rachunkowoœci jako zbiorczy dowód ksiêgowy, 

2/ podawcy weksli, 

3/ komórki, do której nale¿y merytoryczna obs³uga redy-
skonta weksli. 

§ 7. Oddzia³ NBP potwierdza odbior weksli z³o¿onych do re-
dyskonta listem wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr
3 do uchwa³y. 

§ 8. Oddzia³ NBP ocenia, czy przedstawione do redyskonta
weksle s¹ zgodne z wymogami okreœlonymi w § 1. 

§ 9. Po dokonaniu oceny weksli zgodnie z § 8 oddzia³ NBP
wype³nia listy i zestawienia, o których mowa w § 4 i 5, sto-
suj¹c stopê redyskontow¹ wed³ug obowi¹zuj¹cej stawki,
ustalonej w odrêbnych przepisach, przy czym: 

a) liczby procentowe oblicza siê za czas od dnia redyskon-
towania do dnia p³atnoœci weksla, z tym ¿e do liczby dni
wlicza siê dzieñ redyskontowania weksla, a pomija dzieñ
p³atnoœci weksla, 

b) przy obliczaniu liczb procentowych przyjmuje siê rok
równy 360 dniom, a ka¿dy miesi¹c – równy 30 dniom.

§ 10. Decyzjê o przyjêciu lub nieprzyjêciu weksli do redy-
skonta podejmuje dyrektor oddzia³u NBP b¹dŸ osoba przez
niego upowa¿niona. 

§ 11.1. Na wekslach przyjêtych do redyskonta oddzia³
NBP zamieszcza, nad podpisem podawcy weksla, klauzulê
indosow¹ nastêpuj¹cej treœci: 

„Ustêpujemy na zlecenie Narodowego Banku Polskiego
Oddzia³ Okrêgowy w.................................................. 

................................................. „, 

(data redyskontowania weksla)

a nastêpnie dokonuje, na podstawie wype³nionych i podpi-
sanych za oddzia³ NBP list, o których mowa w § 4, ksiêgo-
wañ: 

a) kwoty kredytu redyskontowego (nominalna wartoœæ
zredyskontowanych weksli), 

b) kwoty naliczonych odsetek redyskontowych, 

c) kwoty nale¿nej podawcy weksli (nominalna wartoœæ
zredyskontowanych weksli pomniejszona o odsetki
redyskontowe). 

2. Niezw³ocznie po dokonaniu czynnoœci, o których mo-
wa w ust. 1, oddzia³ NBP przekazuje kwotê nale¿n¹ podaw-
cy weksli na rachunek bie¿¹cy wskazany przez niego w li-
œcie, o której mowa w § 4. 

§ 12.1. Przyjêcie przez NBP weksli do redyskonta uzale¿-
nione jest od przed³o¿enia przez zainteresowane banki (od-
dzia³y banków zagranicznych) – posiadaj¹ce rachunek bie-
¿¹cy w NBP – we w³aœciwych terytorialnie oddzia³ach NBP
oœwiadczenia upowa¿niaj¹cego NBP – w razie niezap³ace-
nia w terminie przez d³u¿nika wekslowego zredyskontowa-
nego weksla – do bezpoœredniego zaspokojenia siê z ra-
chunku bie¿¹cego tych banków w NBP, w wysokoœci stano-
wi¹cej równowartoœæ kwoty weksla, kosztów protestu oraz
odsetek za czas po terminie p³atnoœci weksla. 

Wzór oœwiadczenia stanowi za³¹cznik nr 4 do uchwa³y. 

2. Oœwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, sk³adane jest
odpowiednio przez: 

1/ bank, który weksel zdyskontowa³ (w przypadku po-
dawców weksli wymienionych w § 3 pkt 1, pkt 3.
lit. a i pkt 4), 

2/ BG¯ SA (w przypadku podawców weksli wymienio-
nych w § 3 pkt 2, pkt. 3 lit. b i pkt 5), 

3/ bank regionalny (w przypadku podawców weksli wy-
mienionych w § 3 pkt 6), 

4/ bank zrzeszaj¹cy (w przypadku podawców weksli wy-
mienionych w § 3 pkt 7), 

5/ bank poœrednicz¹cy (w przypadku podawców weksli
wymienionych w § 3 pkt 8). 

3. Niez³o¿enie NBP oœwiadczeñ, o których mowa w ust.
1 i 2, powoduje odmowê przyjêcia przez NBP do redyskon-
ta weksli przedk³adanych przez zainteresowane banki. 

§ 13. Weksle nie przyjête do redyskonta oddzia³ NBP nie-
zw³ocznie zwraca podawcy weksli za zwrotem potwierdze-
nia odbioru, o którym mowa w § 7. 

§ 14.1. Zredyskontowane weksle s¹ przedstawiane d³u¿-
nikowi (akceptantowi, wystawcy) do zap³aty przez banki
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(oddzia³y banków), w których d³u¿nicy maj¹ rachunki (w
których weksle s¹ p³atne). 

2. W celu uzyskania zap³aty oddzia³ NBP przesy³a zre-
dyskontowane weksle przesy³k¹ polecon¹, przy liœcie spo-
rz¹dzonym wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 5 do
uchwa³y, bankowi (oddzia³owi banku), w którym weksel jest
p³atny, z takim wyprzedzeniem czasowym, by ten ostatni
móg³ przedstawiæ d³u¿nikowi weksel do zap³aty w terminie
p³atnoœci oznaczonym na wekslu. 

3. Weksle powinny byæ przed wys³aniem opatrzone na
odwrotnej stronie, po ostatnim indosie, indosem pe³nomoc-
niczym nastêpuj¹cej treœci: 

„ Ustêpujemy na zlecenie..................................................... 

/nazwa banku (oddzia³u banku),

w którym weksel jest p³atny/

Wartoœæ do inkasa

........................................................................................... „ 

/miejscowoœæ/ /data/ /stempel i podpisy 

za oddzia³ NBP/ 

§ 15. Zainkasowana od d³u¿nika kwota weksla podlega
przelaniu na rachunek kredytu redyskontowego prowadzo-
ny w oddziale NBP, który weksel zredyskontowa³. 

§ 16.1. W razie niezap³acenia weksla w terminie jego p³at-
noœci bank (oddzia³ banku), w którym d³u¿nik ma rachunek,
zg³asza weksel do protestu – w trybie przewidzianym
w prawie wekslowym – w jednym z dwóch dni roboczych
nastêpuj¹cych po terminie p³atnoœci. 

2. Po uzyskaniu klauzuli protestowej bank (oddzia³ ban-
ku), o którym mowa w ust. 1, przesy³a przesy³k¹ polecon¹
zaprotestowane weksle oddzia³owi NBP, który je zredy-
skontowa³, oraz wystêpuje do niego o zwrot równowartoœci
kosztów protestu. ¯¹danie to oddzia³ NBP bezzw³ocznie re-
alizuje. 

§ 17.1. Po otrzymaniu zaprotestowanego weksla oddzia³
NBP obci¹¿a ca³¹ kwot¹ weksla, wraz z kosztami protestu
i odsetkami za czas po terminie p³atnoœci weksla, prowa-
dzony przez NBP rachunek bie¿¹cy banku, który z³o¿y³
oœwiadczenie zgodnie z § 12 ust. 1, i przesy³a podawcy we-
ksla zaprotestowany weksel przesy³k¹ polecon¹ przy liœcie
sporz¹dzonym wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr
6 do uchwa³y. 

2. Je¿eli podawc¹ weksli by³: 

1/ upowa¿niony przez swoj¹ centralê oddzia³ banku, 

2/ bank regionalny posiadaj¹cy rachunek bie¿¹cy w BG¯
SA lub bank spó³dzielczy nie zrzeszony (pozostaj¹cy
w strukturze BG¯ SA), 

3/ bank spó³dzielczy zrzeszony w banku regionalnym,
o którym mowa w pkt 2, 

4/ bank spó³dzielczy zrzeszony w banku regionalnym lub
innym banku zrzeszaj¹cym – posiadaj¹cym rachunek
bie¿¹cy w NBP, 

5/ bank (oddzia³ banku zagranicznego), którego rachu-
nek bie¿¹cy prowadzony jest przez bank poœredni-
cz¹cy, 

to oddzia³ NBP przesy³a kopiê listu, o którym mowa
w ust. 1, odpowiednio do centrali: zainteresowanego banku
(pkt 1), BG¯ SA (pkt 2 i pkt 3), banku regionalnego lub inne-
go banku zrzeszaj¹cego, posiadaj¹cego rachunek bie¿¹cy
w NBP (pkt 4) b¹dŸ banku poœrednicz¹cego (pkt 5). 

3. Przy wyliczaniu odsetek za nieterminow¹ zap³atê we-
ksla stosuje siê stawkê odsetek ustawowych, przyjmuj¹c, ¿e
rok liczy 365 dni. 

§ 18. Z kwot uzyskanych zgodnie z § 15 i 17 oddzia³ NBP
odpowiednio sp³aca kredyt redyskontowy, zalicza odsetki
redyskontowe na dochody bie¿¹ce oraz rozlicza inne po-
niesione koszty i uzyskane dochody. 

§ 19.. Dochodzenie roszczeñ z zaprotestowanych weksli
w trybie zwrotnego poszukiwania nale¿y do kompetencji
podawcy weksli. 

§ 20. Rodzaje weksli przyjmowanych przez NBP do dys-
konta oraz zasady i tryb ich dyskontowania przez NBP
okreœlaj¹ odrêbne przepisy. 

§ 21. Trac¹ moc: 

1/ zarz¹dzenie nr 17/89 Prezesa Narodowego Banku Pol-
skiego z dnia 18 paŸdziernika 1989 r. w sprawie warun-
ków, którym powinny odpowiadaæ weksle przyjmowane
przez Narodowy Bank Polski od innych banków do redy-
skonta (Dz. Urz. NBP Nr 5, poz. 12), 

2/ zarz¹dzenie nr A/3/92 Prezesa Narodowego Banku Pol-
skiego z dnia 17 czerwca 1992 r. w sprawie wprowadze-
nia „Regulaminu redyskonta weksli przez Narodowy
Bank Polski” (Dz. Urz. NBP Nr 5, poz. 10 i Nr 11, poz.
22). 

§ 22. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 kwietnia 1998 r.

Przewodnicz¹cy Zarz¹du

Narodowego Banku Polskiego:

Hanna Gronkiewicz-Waltz
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Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y nr 2/98
Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 27 lutego 1998r.
/poz. 5/

���������������������������������������� ������������������������������������������� ��������������������������������

/stempel podawcy weksli/ /miejscowoœæ/ /data/

Narodowy Bank Polski

Oddzia³ Okrêgowy w .............................

Lista nr ......................

Prosimy o przyjêcie do redyskonta ni¿ej wymienionych weksli, zdyskontowanych przez nas i przekazanie

nale¿nej nam sumy na rachunek bie¿¹cy nr ......................................................................................................,

prowadzony przez ...............................................................................................................................................

Lp. Nr

weksla

Nazwa

/nazwisko/

akceptanta

lub

wystawcy

weksla

w³asnego

/p³atnika/

Nazwa

banku

(oddzia³u

banku)

p³atnika

Data

p³atno-

œci

weksla

Kwota

weksla

Wype³nia oddzia³ NBP

Data

przyjê-

cia

weksla

do  

redys-

konta

Obliczenie odsetek

redyskontowych

Data

wysy³ki

do

zap³aty

/inkasa/

weksli

zredy-

skonto-

wanych

dni liczby

pro-

cen-

towe

stopa

redys-

kontowa

odsetki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 1.

 2.

 3.

Liczba weksli  ................. sztuk         Razem x x x x

.....................................................................................

                  /stempel  firmowy i podpisy za podawcê weksli/

Wype³nia 

oddzia³ NBP 

1. Przyjêto ......... sztuk weksli na sumê (rubr.6 listy, poz.

Razem)

2. Odsetki redyskontowe(rubr. 11 listy poz.  Razem)

3. Suma nale¿na podawcy weksla (poz. 1/z³- poz. 2)

z³ .......................................

z³. .....................................

z³. .....................................

........................................................

/stempel i podpisy za oddzia³ NBP/
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Za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y nr 2/98
Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 27 lutego 1998r.
/poz. 5/

��.......................................                       ..................................................                      ......................
    /stempel oddzia³u NBP/ /miejscowoœæ/ /data/

Zestawienie 

weksli z³o¿onych do redyskonta przez ...............................................................................

     /nazwa podawcy weksli/

Lp. Weksle z³o¿one do redyskonta Weksle nie przyjête do

redyskonta

Weksle przyjête do redyskonta

Nr bie¿¹cy

listy

Sztuk Kwota Sztuk Kwota Sztuk Kwota Liczby

procentowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

Razem x

1. Przyjêto ....................................... sztuk weksli na sumê z³ .............................................

2. Suma liczb procentowych dla weksli zredyskontowanych ...............................................

3. Stopa redyskontowa - dzielnik procentowy .....................................................................

4. Odsetki redyskontowe z³   ....................................................................

5. Suma nale¿na podawcy weksli /poz.1/z³ - poz.4/  ............................................................

   .................................................

/stempel i podpisy za oddzia³ NBP/
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Za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y nr 2/98
Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 27 lutego 1998r.
/poz. 5/

............................................. ............................................ .......................

/stempel oddzia³u NBP/ /miejscowoœæ/ /data/

.....................................

/nazwa podawcy weksla/

Potwierdzamy odbiór z³o¿onych przez Was do redyskonta ............................................. sztuk

weksli na sumê ........................................... z³, objêtych list¹ /listami/ nr ................................

.........................................................

 /stempel i podpisy za oddzia³ NBP/
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Za³¹cznik Nr 4 do uchwa³y nr 2/98
Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 27 lutego 1998r.
/poz. 5/

..................................................... ................................. .......................................

(stempel  banku/oddzia³u banku /miejscowoœæ/ /data/

 zagranicznego - posiadaj¹cego 

rachunek bie¿¹cy w NBP)

Oœwiadczenie

Narodowy Bank Polski

Oddzia³ Okrêgowy w ............................... 

W razie zaprotestowania weksli z powodu niezap³acenia ich w terminie przez akceptantów /wystawców weksli

w³asnych/ - przedstawionych do redyskonta przez ..............................x/ w Waszym Oddziale, upowa¿niamy NBP

do obci¹¿enia naszego rachunku bie¿¹cego nr ..................................................................................................... ,

prowadzonego przez NBP,  kwot¹ takich weksli wraz z kosztami protestu i odsetkami za czas po terminie

p³atnoœci.

........................................................................................

(podpisy i stempel za bank/oddzia³ banku

zagranicznego - posiadaj¹cy rachunek bie¿¹cy w NBP

osób upowa¿nionych do zaci¹gania zobowi¹zañ

wekslowych na podstawie pe³nomocnictwa

szczególnego)

---------------------------------------------

x/ wpisaæ odpowiednio :

- wyraz "nas" - w wypadku korzystania z kredytu redyskontowego przez centralê banku posiadaj¹cego

rachunek bie¿¹cy w NBP lub przez posiadaj¹cy taki rachunek oddzia³ banku zagranicznego,

- nazwê/y/ podawcy/ów/ weksla, którego/ych/ oœwiadczenie dotyczy.
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Za³¹cznik Nr 5 do uchwa³y nr 2/98
Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 27 lutego 1998r.
/poz. 5/

.......................................... ...................................    ...................................

/stempel oddzia³u NBP/ /miejscowoœæ/ /data/

...........................................................................

/nazwa banku(oddzia³u banku) - domicyliata/

Przesy³ka  polecona

W za³¹czeniu przesy³amy ....................... sztuk weksli na ³¹czn¹ sumê ....................................

........................................................ z³, zredyskontowanych przez nas, a p³atnych w Waszym Banku (Oddziale), z

proœb¹ o dokonanie czynnoœci zwi¹zanych z ich inkasem stosownie do § 14 ust. 1 i 2 oraz § 15 i 16  uchwa³y nr  

 2 /98 Zarz¹du NBP z dnia  27 lutego  1998r.     

Przyjêcie tej proœby prosimy traktowaæ jako przyjêcie zlecenia dokonania powy¿szych czynnoœci pod rygorem

odpowiedzialnoœci stosownie do przepisów prawa cywilnego.

Zainkasowane œrodki prosimy przekazaæ  - o ile to mo¿liwe - za pomoc¹ elektronicznej izby rozliczeniowej

"ELIXIR", na rachunek naszego oddzia³u numer .............................................

       

........................................................

/stempel i podpisy za oddzia³ NBP/ 
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Za³¹cznik Nr 6 do uchwa³y nr 2/98
Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 27 lutego 1998r.
/poz. 5/

...........................................  ....................................... ...............................

/stempel oddzia³u NBP/ /miejscowoœæ/ /data/

 ........................................

/nazwa podawcy weksli/

W za³¹czeniu przesy³amy ............... sztuk weksli na ³¹czn¹ sumê .........................................

...................................................z³, zdyskontowanych przez Was, a zaprotestowanych z powodu niezap³acenia

ich przez akceptantów/wystawców weksli w³asnych/. 

Jednoczeœnie informujemy, ¿e sum¹ tych weksli oraz kosztami protestu w wysokoœci

.......................................................................................... z³ i odsetkami za czas po terminie p³atnoœci weksla

w wysokoœci .................................................................... z³ obci¹¿yliœmy Wasz rachunek bie¿¹cy nr.

.............................................................................. x/ , 

rachunek bie¿¹cy nr ................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................., x/

                                        /nazwa banku, którego rachunek zosta³ obci¹¿ony/

prowadzony przez  NBP.

........................................................

  /stempel i podpisy za oddzia³ NBP/

Do wiadomoœci (z wyj¹tkiem przypadku gdy podawc¹ weksla by³y posiadaj¹ce rachunek bie¿¹cy w NBP centrala

banku lub oddzia³ banku zagranicznego):

................................................................................................................................................

                          /nazwa banku, którego rachunek bie¿¹cy zosta³ obci¹¿ony przez NBP/

-----------------------------

x/ niepotrzebne skreœliæ
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Na podstawie art. 68 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
– Prawo bankowe  (Dz. U. Nr 140, poz. 939) zarz¹dza siê,
co nastêpuje: 

Rozdzia³ 1

Przepisy ogólne

§1. Rozrachunki miêdzybankowe s¹ przeprowadzane w ce-
lu realizacji: 

1/ zlecenia p³atniczego klienta banku, dokonuj¹cego rozli-
czenia pieniê¿nego z osob¹ prawn¹ lub osob¹ fizyczn¹
posiadaj¹c¹ rachunek w innym banku, 

2/ w³asnego zlecenia p³atniczego banku, dokonuj¹cego
rozliczenia pieniê¿nego z innym bankiem lub z osob¹
prawn¹ albo osob¹ fizyczn¹ posiadaj¹c¹ rachunek w in-
nym banku. 

§2. W ramach rozrachunków miêdzybankowych banki: 

1/ dokonuj¹ wymiany zleceñ p³atniczych, zwanych dalej
„zleceniami”, 

2/ rejestruj¹ wzajemne wierzytelnoœci wynikaj¹ce ze zleceñ, 

3/ sk³adaj¹ w Narodowym Banku Polskim, zwanym dalej
„NBP”, zlecenia w celu dokonania rozrachunków miêdzy-
bankowych, które nastêpuj¹ wraz z uznaniem i obci¹¿e-
niem prowadzonych przez NBP rachunków w³aœciwych
banków. 

§3. Czynnoœci, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, mog¹ byæ
przeprowadzane: 

1/ za poœrednictwem izby rozliczeniowej, 

2/ za poœrednictwem banków, prowadz¹cych rachunki dla
innych banków krajowych, 

3/ w drodze bezpoœredniej wymiany zleceñ miêdzy bankami
oraz rejestracji wynikaj¹cych z nich wzajemnych wierzy-
telnoœci. 

Rozdzia³ 2

Czynnoœci izby rozliczeniowej w zakresie

rozrachunków miêdzybankowych

§ 4.1. Tryb dokonywania przez izbê rozliczeniow¹ czynno-
œci w zakresie rozrachunków miêdzybankowych okreœla
wydany przez ni¹ regulamin. 

Postanowienia regulaminu powinny ustalaæ w szczególno-
œci: 

1/ sposób wymiany zleceñ miêdzy uczestnikami izby, 

2/ sposób rejestracji przez izbê wzajemnych wierzytelnoœci
uczestników izby, 

3/ zasady postêpowania przy dokonywaniu potr¹cenia wie-
rzytelnoœci stron wzajemnie zobowi¹zanych, 

4/ zakres odpowiedzialnoœci izby za terminowe i nale¿yte
przeprowadzanie czynnoœci zleconych przez uczestni-
ków izby, 

5/ termin i zasady zap³aty zobowi¹zañ oraz wierzytelnoœci
uczestników izby, wynikaj¹cych z wymiany zleceñ za po-
œrednictwem izby. 

2. Zap³ata, o której mowa w ust. 1 pkt 5, koñczy dzieñ
rozrachunkowy w izbie. Izba nie mo¿e rozpocz¹æ nowego
dnia rozrachunkowego bez zakoñczenia dnia poprzedniego. 

3. Uczestnicy izby mog¹ upowa¿niæ izbê do sk³adania
w NBP zleceñ obci¹¿aj¹cych ich rachunki w NBP w zakre-
sie zap³aty zobowi¹zañ, o których mowa w ust. 1 pkt 5. 

4. NBP mo¿e prowadziæ rachunek pomocniczy izby, s³u-
¿¹cy do gromadzenia œrodków pieniê¿nych otrzymanych
jako zap³ata zobowi¹zañ uczestników izby, w celu zap³aty
wierzytelnoœci uczestnikom izby, wynikaj¹cych z wymiany
zleceñ za poœrednictwem izby, w ramach jednego dnia roz-
rachunkowego. 

5. Regulamin nie mo¿e naruszaæ postanowieñ rozdzia³u
5 zarz¹dzenia. 

Rozdzia³ 3

Wymiana dokumentów rozliczeniowych

za poœrednictwem innego banku

§ 5. W umowach rachunku bankowego, zawartych przez
bank z innymi bankami w celu poœredniczenia w wymianie
zleceñ i rejestracji wzajemnych wierzytelnoœci, które z tej
wymiany wynikaj¹, mog¹ byæ ustalone miêdzy innymi: 

1/ zasady sporz¹dzania przez bank zleceñ sk³adanych
w banku prowadz¹cym rachunek, 

2/ tryb i terminy realizacji zleceñ o których mowa w pkt 1, 

3/ tryb rejestracji i uzgodnienia wzajemnych wierzytelnoœci
banków. 

§ 6. W umowach, o których mowa w § 5, banki mog¹ prze-
widzieæ przeprowadzanie bezpoœredniej wymiany zleceñ na
odpowiednio zmodyfikowanych zasadach okreœlonych
w rozdziale 4. 

Rozdzia³ 4

Bezpoœrednia wymiana zleceñ przez banki

§ 7.1. W bezpoœredniej wymianie zleceñ uczestnicz¹ dwie
jednostki organizacyjne ró¿nych banków: 

1/ jednostka wysy³aj¹ca zlecenie p³atnicze, 

2/ jednostka otrzymuj¹ca zlecenie p³atnicze. 

2. Jednostki organizacyjne banków uczestnicz¹ce
w bezpoœredniej wymianie zleceñ: 

1/ przygotowuj¹ dokumentacjê wysy³anych zleceñ oraz re-
jestruj¹ i wysy³aj¹ zlecenia do w³aœciwych jednostek or-
ganizacyjnych drugiego banku, 

2/ dokonuj¹ rejestracji otrzymanych zleceñ wys³anych przez
inny bank. 

§ 8.1. Centrale banków rejestruj¹ wzajemne wierzytelnoœci. 

6
ZARZ¥DZENIE Nr 2/98

Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 5 marca 1998r.

w sprawie okreœlenia sposobu przeprowadzania rozrachunków miêdzybankowych.



Nr 3 DZIENNIK URZÊDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 15

2. Do sk³adania w Centrali NBP zleceñ w celu przepro-
wadzenia rozrachunku miêdzybankowego jest w³aœciwa
centrala banku zobowi¹zana do p³atnoœci na rzecz innego
banku. 

§ 9. Banki zawieraj¹ wzajemne porozumienia, okreœlaj¹ce
szczegó³owe zasady bezpoœredniej wymiany zleceñ p³atni-
czych, a w szczególnoœci: 

1/ jednostki organizacyjne uczestnicz¹ce w bezpoœredniej
wymianie zleceñ, 

2/ sposób udokumentowania wymiany zleceñ i zasady spo-
rz¹dzania tej dokumentacji, 

3/ tryb wymiany zleceñ, 

4/ zasady postêpowania przy korygowaniu b³êdów w doku-
mentacji wymiany zleceñ. 

Rozdzia³ 5

Przeprowadzanie przez NBP rozrachunków miêdzy-
bankowych

§ 10.1. W celu dokonania rozrachunku miêdzybankowego
bank sk³ada w Centrali NBP zlecenia obci¹¿enia jego ra-
chunku bie¿¹cego i uznania rachunku bie¿¹cego banku
zleceniobiorcy. 

2. Zlecenie jest skierowane w formie uzgodnionej
z NBP, z tym ¿e powinno ono: 

1/ byæ podpisane przez osoby uprawnione do dysponowa-
nia œrodkami na rachunku, je¿eli jest sporz¹dzane na pa-
pierowym noœniku informacji, 

2/ byæ uwierzytelnione w sposób okreœlony w umowie za-
wartej z NBP, jeœli zosta³o sporz¹dzone na magnetycz-
nym noœniku informacji lub ma formê zlecenia telekomu-
nikacyjnego. 

§ 11. Zlecenie banku powinno zawieraæ w szczególnoœci
oznaczenie: 

1/ numeru zlecenia, odrêbnego dla ka¿dego zlecenia w ra-
mach jednej daty realizacji zlecenia, 

2/ daty realizacji zlecenia, tj. daty wskazanej przez bank do
przeprowadzania rozrachunku miêdzybankowego przez
NBP /ksiêgowania zlecenia na rachunkach banków/, 

3/ kwoty zlecenia, 

4/ numeru rachunku banku zleceniodawcy, 

5/ numeru rachunku banku zleceniobiorcy. 

§ 12.1 W przypadku istotnych uchybieñ w zleceniu, NBP
zwraca zlecenie banku bez wykonania. 

2. Zlecenia banku przes³ane drog¹ telekomunikacyjn¹
lub na magnetycznych noœnikach informacji nie s¹ potwier-
dzane na piœmie. 

§ 13.1. Z zastrze¿eniem § 12 ust. 1 i § 14 Centrala NBP wy-
konuje zlecenia banków w dniu wskazanym przez bank jako
data realizacji zlecenia i w tym samym dniu obci¹¿a rachu-
nek bie¿¹cy banku zleceniodawcy oraz uznaje rachunek
bie¿¹cy banku zleceniobiorcy, pod warunkiem, ¿e zlecenio-
dawca dysponuje wystarczaj¹cymi œrodkami pieniê¿nymi na

rachunku. Otrzymane zlecenia s¹ realizowane kolejno,
zgodnie z ich numeracj¹, bez oczekiwania na brakuj¹ce
zlecenia. 

2. Do œrodków pieniê¿nych o których mowa w ust. 1, za-
licza siê œrodki pieniê¿ne zgromadzone na rachunku bie¿¹-
cym oraz ewentualnie inne œrodki, jeœli zosta³o to przewi-
dziane w umowie z NBP. 

3. Zlecenia, które nie zosta³y zrealizowane w danym
dniu, z powodu braku pokrycia na rachunku banku zlece-
niodawcy, s¹ zwracane zleceniodawcy. 

§ 14.1. W razie otrzymania zlecenia banku po dacie realiza-
cji zlecenia, Centrala NBP zwraca zlecenie bez wykonania. 

2. Centrala NBP zwraca zlecenia, o których mowa w ust.
1 oraz w § 12 ust. 1 i w § 13 ust. 3 w trybie ustalonym
w umowie. 

§ 15. NBP mo¿e zastrzec w umowie z bankiem prawo do
obci¹¿enia rachunku bie¿¹cego banku z tytu³u w³asnych
zleceñ. Zlecenia NBP s¹ wtedy realizowane przed wszyst-
kimi zleceniami w³asnymi banku. 

§ 16.1. Wyci¹g z rachunku bie¿¹cego banku w NBP jest
udostêpniany bankowi na pocz¹tku nastêpnego dnia ope-
racyjnego po dniu realizacji operacji w formie i na zasadach
ustalonych w umowie. 

2. Wyci¹g z rachunku, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1/ nazwê banku, 

2/ numer wyci¹gu, 

3/ datê realizacji operacji, 

4/ pe³ny numer rachunku bie¿¹cego w Centrali NBP i jego
nazwê, 

5/ saldo na pocz¹tek dnia, obroty strony Winien, obroty
strony Ma, saldo na koniec dnia. 

3. Centrala NBP dokumentuje obroty na rachunku bie-
¿¹cym banku, w szczególnoœci za³¹czaj¹c do wyci¹gu wtór-
niki zleceñ lub zamieszczaj¹c odpowiednie informacje na
wyci¹gu. 

§ 17.1. NBP ponosi odpowiedzialnoœæ za terminow¹ reali-
zacjê zlecenia zgodnie z jego treœci¹, z zastrze¿eniem
przepisów § 13. 

2. NBP nie ponosi odpowiedzialnoœci za skutki wynik³e
z zamieszczenia w zleceniu nieprawid³owych informacji. 

§ 18.1. Bank, który z³o¿y³ zlecenie w Centrali NBP mo¿e je
odwo³aæ do chwili wykonania. 

2. Centrala NBP mo¿e dokonaæ storna w³asnego zlece-
nia NBP przed up³ywem terminu przedawnienia roszczeñ
z tytu³u umowy rachunku bankowego. 

Rozdzia³ 6

Przepisy koñcowe

§ 19. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 15 marca
1998r. 

Prezes

Narodowego Banku Polskiego:

Hanna Gronkiewicz-Waltz
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Cena prenumeraty na rok 1998 wynosi 82,5 z³.

Wp³aty na prenumeratê przyjmuj¹: 
1) jednostki kolporta¿owe : „RUCH” S.A. w³aœciwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora do 20 listopada na rok nastêpny. Dostawa egzemplarzy

nastêpuje w uzgodniony sposób;
2) od osób lub instytucji zamieszka³ych lub maj¹cych siedzibê w miejscowoœciach, w których nie ma jednostek kolporta¿owych: „RUCH”, wp³aty nale¿y wnosiæ na

konto „RUCH” S.A. Oddzia³ Krajowej Dystrybucji Prasy w PBK S.A. XIII Oddzia³ W-wa Nr 11101053-16551-2700-1-67 lub w kasach Oddzia³u Krajowej
Dystrybucji Prasy, ul. Towarowa 28, tel. 620-10-19, czynnych codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800-1400, je¿eli cena czasopisma w prenumeracie
przewy¿sza kwotê 2,00,-/egz. Dostawa w takim przypadku odbywa siê poczt¹ zwyk³¹ w ramach op³aconej prenumeraty, tzn. „pod opask¹”.

Urzêdy pocztowe przyjmuj¹ przedp³aty do dnia 25 listopada na rok nastêpny od prenumeratorów obs³ugiwanych przez te urzêdy oraz przez dorêczycieli na wsi
i w miejscowoœciach, gdzie dostêp do urzêdu pocztowego jest utrudniony.
Przedp³aty na prenumeratê przyjmuj¹ tak¿e: JARD-PRESS s.c. - Kolporta¿ Prasy, 00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16, tel. 620-13-24; „KOLPORTER S.A.”,
25-620 Kielce, ul. Kolberga 11, tel. w Warszawie 846-29-27 oraz „Unipress Warszawa” Sp. z o.o., 01-106 Warszawa, ul. Nakielska 3, tel. 36-69-21, 36-70-08.

Prenumeratê ze zleceniem wysy³ki za granicê przyjmuje w terminie do 31 paŸdziernika na rok nastêpny, „Ruch” SA Oddzia³ Krajowej Dystrybucji Prasy,
ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, tel. 620-10-19 lub 620-12-71 w. 551, konto w PBK S.A. XIII Oddzia³ Warszawa Nr 11101053-16551-2700-1-67. Koszt
prenumeraty ze zleceniem wysy³ki za granicê jest o 100% wy¿szy, w przypadku zlecenia dostawy drog¹ lotnicz¹ – koszt dostawy lotniczej w pe³ni pokrywa
prenumerator.

Reklamacje z powodu niedorêczenia dziennika nale¿y sk³adaæ w rejonowych Oddzia³ach „Ruch” SA, w których op³acona zosta³a prenumerata, w terminie 15 dni po
otrzymaniu nastêpnego numeru.

Egzemplarze bie¿¹ce (poza prenumerat¹) oraz z lat ubieg³ych mo¿na nabywaæ na podstawie nades³anego zamówienia w Departamencie Prawnym NBP,
ul. Œwiêtokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, tel. 826-70-75 lub 653-26-78, p. 639. Wp³aty na konto NBP – Centrala, Z.U.G. ul. Œwiêtokrzyska 11/21, 00-919
Warszawa, Nr 10101733–99091-209-8 z zaznaczeniem: nale¿noœæ za Nr (rok) Dz. Urz. NBP.

Wydawca: Narodowy Bank Polski. Redakcja: Departament Prawny, 00-919 Warszawa, ul. Œwiêtokrzyska 11/21.
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